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1)   Müşteriler satışa sunulan fıstıkları şartnamede mevkileri; çeşitleri, ağaç ve dekarları belirtilen parsellerden toplayacaktır. 

Müşteri, fıstıkları işletmenin istediği süre ve zamanda toplamak zorundadır. 

2)   Müşteri fıstık toplamada çalıştıracağı işçilerin isimlerini ve kimlik bilgilerini ilgili kanun gereği ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk 

Kuvvetleri vs) zamanında bildirmek ve yasa gereği bu işçilerle ilgili ödenmesi gereken vergi, harç, sigorta primi vs ödemek zorundadır. Bu 

yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan müşteri sorumludur. Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılmasında sakınca bulunan kişilerin 

çalıştırılmasının sorumluluğu da müşteriye aittir. 

3)   Müşterinin çalıştırdığı işçiler işletmenin genel çalışma şartlarına uymaya, işletmenin mal ve tesislerini korumaya mecburdur.  

Müşterinin çalıştırdığı işçilerin her türlü tedbirsizlik; kasıt, kusur ve ihmalinden dolayı işletmenin uğradığı kaza ve maddi şartlardan Müşteri 

sorumludur. Tespit edilen zararlar tutanağa bağlanır ve Müşteriden tahsil edilir. 

4)   Müşterinin çalıştırdığı işçilerin işletmeye geliş –gidiş ve işletme içerisindeki taşınmaları Müşteriye aittir.(Karayolları trafik 

kanununun 65 /1-f maddesine göre işçi taşınmasında otobüs, minibüs gibi vasıtalar kullanacaktır. “Araç üzerinde açıktan insan taşımak ”suç 

teşkil ettiğinden Müşteri işçileri açık araç üzerinde taşıttırmayacaktır.) İşçilerin işyerine getirilip götürülmesi esnasında trafik kuralarına 

uygun hareket edilip edilmeyeceğinin kontrol edilmesi Müşteriye ait olup; bu yüzden doğabilecek maddi ve manevi zararlar Müşteriye aittir. 

Bu konuda İşletme sorumluluk kabul etmez. 

5)   İşin teknik şartnamede belirtilen esaslarda yürütülmemesi durumunda işletmenin işi geçici olarak durdurma; tekrar veya telafi 

ettirme ve gerekli diğer tedbirleri alma hakkı vardır. 

6)   Müşteri, bu şartname esasları dahilinde üstlendiği işin ifasında “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümleri ile diğer mevzuata 

uymakla hükümlüdür. Müteahhit bu yükümlülüğe uymaması sonucu meydana gelecek kazalar ve hukuki sonuçlardan sorumlu alacaktır. 

7)    Müşteri işin ifası sırasında çalıştırdığı işçilerin beden bütünlüklerinin ihlali ve ölümleri ile sonuçlanan kazaların hukuki 

neticelerden sorumludur. Müşteri ayrıca yine işin ifası sırasında işçilerin 3’üncü şahıslar ve bu şahısların menkul ve gayrimenkul mallarına 

verdikleri zararlardan ve gayrimenkul mal hukuku ve haksız fiillerden doğan sorumluluğunun karşılığı olan tazminattan da sorumludur. 

Müşteri bu hususlarda idareden herhangi bir ödeme talebinde bulunamaz. 

8)   Fıstıkların toplanması el ile salkımlar(cumbalar) kırılarak yapılacaktır. 

9)   Ağaçların yüksek kısımlarındaki fıstıklar üç ayaklı merdivenlerle toplanacaktır. Meyveli bırakılan her ağaç için 15,00 tl ceza 

alınacaktır. 

12)   Salkımlara kesinlikle gelberi veya sopa ile vurulmayacaktır. Sopa veya gelberi vurulduğu tespit edilen her ağaç için 15,00 tl ceza 

kesilecektir. 

13)   Salkımlar kırılırken kara gözlere zarar verilmeyecektir. Kara gözleri kırıldığı tespit edilen her ağaç için 15,00 tl ceza kesilecektir. 

14)   Ağaçlara dal ve sürgün kırma şekliyle zarar verilmeyecektir. Sürgün veya dal kırıklığı tespit edilen her ağaç için 15,00 tl ceza 

kesilecektir. 

15)   İyi toplanmayan dalında meyveli ve meyvesiz salkım kalan ağaç için müteahhitten 15,00 tl ceza alınacaktır. 

16)   Müşterini binek aracı tarlaya giriş ve çıkışlarında tarlada bulunan yetkiliye haber verilecektir. 

17)   İhale edilen partilerin içinde bulunan parsellerin haricinde başka parsellerden fıstık toplanmayacaktır. Aksi taksirde başka 

parsellerden toplandığı tespit edilen her ağaç için 50,00 TL/Ağaç ceza alınacaktır. 

18)   Müşteri, işletmeden su tankeri ve naylon (toplama aracı) talep etmeyecektir. 

19) Teslim edilen parsellere işletmemizce herhangi bir kültürel(Çapa, Sürüm) yada zirai mücadele(İlaçlama bakım Vb.) 

Yapılmayacaktır.  

20) Kültürel işlemlere ihtiyaç duyulması halinde(idareden izin alındıktan sonra) müşteri kendisi yapacaktır. Satışa sunulan fıstık 

bahçelerinin sulama zamanı ve miktarını işletme teknik personeli belirleyecektir. 

21) iş bu teknik şartname 21 (yirmibir ) maddeden oluşmaktadır. 
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